
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (يَا أَيُّهَا الَّذِيهَ آَمَنُىا اصْبِزُوا وَصَابِزُوا وَرَابِطُىا وَاتَّقُىا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُىنَ)

 من زاخو حتى الفاو األبي العراقيأيها الشعب 

 اإلسالميةيا أبناء أمتنا العربية 

 أيها المجاهدون الصادقون والمنتفضون الثائرون

د تربع الشعب العراقً على صفحات العز البٌضاء فً التؤرٌخ لما من هللا علٌه وقهر لق

العدو األمرٌكً المحتل وأرغمه على الهزٌمة صاغرا ذلٌال، ولكن المحتلٌن سرعان ما 

 صفوٌٌنال المجوس؛ إذ سلموا العراق بٌد حفنة من أذناب وحقداكادوا للشعب العراقً انتقاما 

قنعٌن بقناع الحرٌة تد وٌدنسوا األرض وٌهلكوا الحرث والنسل مالفسا لٌعٌثوا فٌه

وها هو الشعب العراقً األبً ، آثمة والدٌمقراطٌة ومتذرعٌن بدستور كتبته أٌاد صهٌونٌة

متوحدا تحت  ،ٌثور الٌوم على هذه الحكومة الطائفٌة المقٌتة مطالبا بإسقاطها رافضا بقاءها

ٌبق لنٌلها إال صبر أٌام  والتً لم 3002التً بدأها عام راٌة العراق لٌكمل مسٌرة التحرٌر 

 قالئل.

الظلم الحكومة أن نهاٌتهم قرٌبة وأن عروشهم التً بنوها على هذه أقزام  أٌقنوبعد أن 

خرجوا لٌصرحوا وبإٌعاز من أمهم الهاوٌة إٌران بؤن هذه الثورة  تهاوىوالطغٌان بدأت ت

الفتن وتقسٌم  اثارةلحرب الطائفٌة سعٌا منهم إلى ستضع العراق أمام خٌارات التقسٌم أو ا

ْسَعْوَن ِفً اأْلَْرِض العراق لكنهم خابوا وخسئوا فإنهم ) ٌَ ُ َو ُكلََّما أَْوَقُدوا َناًرا لِْلَحْرِب أَْطَفؤََها هللاَّ

ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌنَ  ُ اَل  ٌشعلوا فٌه و ال ٌقبلون إال بؤن ٌحكموا العراق أ(، فالصفوٌون َفَساًدا َوهللاَّ

قسم بلده، ولن ٌرضى ثورة ت ٌدٌر والٌقسموه، لكن شعبنا العراقً واع ومتفهم، نار الفتنة و

إن الشعب العراقً ٌسعى إلى النصر بل بنصر تسٌل فٌه دماء أبنائه على أٌدي إخوانهم، 

، وٌوحد أرضه منه كما طردوا أسٌادهم صفوٌٌنشامال بطرد الالذي ٌحرر العراق تحرٌرا 

الذي كان العراقٌون واالستقرار وٌعٌد لهم األمن والسالم عبه، وٌحقن دماء أبنائه، وش

 ٌعٌشونه من قبل.

وكم إلى مزٌد ٌا أبناء شعبنا الصابر المجاهد: إنا إذ نحٌٌكم فً ثورتكم المباركة هذه فإنا ندع

واألخوة، وإلى مزٌد من الصبر والثبات والرباط والمطاولة، فالنصر  من التالحم والتآلف



، كما ندعوكم إلى أن ةحقق ال محالبالنصر مالمإمنٌن صبر ساعة، ووعد هللا لعباده 

ٌنادي بالشعارات وبٌنكم ٌندس وأن تبعدوا عنكم من تحافظوا على سلمٌة ثورتكم المباركة 

، ولٌكون لنا حق وال تستجٌب لمطالبكم المشروعة بذلك لئال تتذرع الحكومة ،المقٌتة الطائفٌة

بالعدوان على المتظاهرٌن تجرإوا كما وعدناكم وتعهدنا لكم إن  قوي والفاعلالرد ال

 .والمعتصمٌن فً ساحات العزة والكرامة

استجابوا لندائنا  نوإنا نحًٌ أبناء شعبنا العراقً من منتسبً الشرطة والجٌش الحكومً الذٌ

نجدد و، العزة والكرامةساحات  فً والمعتصمٌن لتصدي إلخوانهم المتظاهرٌنعدم افً 

 االنضمام إلى ساحات التظاهرٌعجلوا بٌستجٌبوا لنداء عشائرهم األصٌلة وهم أن دعوتنا ل

وأن ال ٌكونوا حطبا ٌشعل بهم الصفوٌون نار الطائفٌة، ونقول لهم إن انهٌار هذه  واالعتصام

الشعب العراقً سٌسجل مواقف الشرفاء فدونكم الفرصة التً قد  الحكومة بات وشٌكا، وإن

 بعد الٌوم.ال تتكرر 

 الصفوٌٌنأن ما ٌصٌبكم من ظلم  ا نعلم ٌقٌنان: إنالمجاهد الصابر المرابطٌا أبناء شعبنا 

وإنا إذ ، فلسطٌن الحبٌبة على اٌدي الصهاٌنةما ٌصٌب أهلنا فً ماسوأ  واذنابهم المجوس

ظلم مظاهرات التً خرجت فً األنبار وسائر المحافظات إنما هً لرفع العلى أن ال نإكد

، فإننا ندعوكم لمشاركتهم فً تظاهراتهم وأن تخرجوا فً عن العراقٌٌن وتحرٌرهم جمٌعا

 ناشعبٌستعٌد و بناء شعبنا المشروعةالصفوف وتتحقق كافة مطالب أمحافظاتكم لتتوحد 

، وأن ال تنجروا وراء مذنابهوأ المحتلونالتً سلبها وعزته وكرامته وسٌادته  العراقً حرٌته

وٌتستروا  إشعال نار الطائفٌة بٌن أبناء الشعب الواحد دعوات الطائفٌٌن الذٌن ٌرٌدون

 .بردائها المقٌت وٌختبئوا خلفها كلما تؤزم حالهم مع شعبنا المظلوم

 هللا أكبر -هللا أكبر  -هللا أكبر 

 (الْمُؤْمِنِنيَ صْزُوَ عَلَيْنَا حَقًّا وَكَانَ) 
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